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English
Complete with the correct prepositions.

1. Bill finally got …………………………his cold. Now, he feels great.
2. We’ve run out………………………… painkillers and I have a terrible headache.
3. A: can I talk to Mr Salman, please?
B: Of course. Just hang …………………a minute.
4. Just lie ………………………and relax. You’ll feel better.
5. Dr Saud is booked……………………….. for the whole week.

Complete with the full or bare infinitive of the verbs in brackets.
Ali I need ………………… (go) to the chemist’s …………………(buy) some pills for my back.
Heba Oh, when did you manage ………………….(visit) Dr. Franklin?
Ali

I didn’t have enough time ……………………………(visit) him. I have too much work
……………………….(do) these days.

Heba But you can’t …………(get) pills without a prescription. You must …………(call) him.
Ali

I guess you’re right.

Nada What are you trying ……………………………..(make)?
Sief a chocolate cake.
Nada Really? Will you let me ……………………………………(help) you?
Sief Sure. Do you know how …………………….(make) a cake?
Nada Not really. Just tell me what ………………………(do).
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أن تقدم لكم تحاضي مواد
ابتدائ ( –سمارت كالس –قت ردي –وي كان)
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سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 50ريال

سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 100ريال
األسعار للثانوي المقررات والفصل
سعر المادة عل س دي 50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 80ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 120ريال
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8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
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2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
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____________________________
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____________________________
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030680161166001
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____________________________
بنك االنماء
68202882885000
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SA2805000068202882885000
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